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1. Formandens meddelelser, sagsnr. 13/1506
Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU)
I forslag til Finanslov for 2014 lægger regeringen op til at indsnævre den målgruppe, der kan få Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU). Formandskabet
har opfordret regeringen til at genoverveje forslaget og har påpeget, at hvis
forudsætningen for finanslovsforlaget er, at regionerne fastholder et stabilt aktivitetsniveau på uddannelsesområdet, forudsætter Danske Regioner, at regionerne kompenseres økonomisk herfor.
Udvalg om sundhedsdata
Sundhedsministeriet er ved at nedsætte et rådgivende udvalg med Helle Ulrichsen som formand, der skal komme med anbefalinger til, hvordan danskernes sundhedsdata kan bruges til at skabe bedre forskning, mere vækst og flere
arbejdspladser.
Finansiering af medicinpulje
Formanden orienterede om, at Amgros, i henhold til bestyrelsens beslutning
den 1. februar 2013, fra 2014 har afsat 20 millioner kroner årligt i fire år til finansiering af en uafhængig forskningspulje på medicinområdet. Der nedsættes
en styregruppe bestående af regionale repræsentanter og en faglig arbejdsgruppe for medicinpuljen.
Sekretariatet udarbejder et uddybende notat om sagen.
Samarbejdsaftale om drift af de permanente akutlægehelikoptere
Alle fem regionsråd har tiltrådt samarbejdsaftalen for driften af den permanente landsdækkende akutlægehelikopterordning. Aftalen træder i kraft pr. 1. oktober 2013.
Ny lov om erhvervsfremme og regional udvikling
Formanden orienterede om, at der netop er sendt et forslag til en ny ”Lov om
erhvervsfremme og regional udvikling” i høring. Den giver hjemmel til, at der
fremover udarbejdes samlede regionale vækst- og udviklingsstrategier i overensstemmelse med den politiske aftale om opfølgning på evalueringen af
kommunalreformen.
For det første afspejler lovforslaget en balance mellem regionsråd og de regionale vækstfora. Et plus er, at regionsrådet får det samlede ansvar for at ved-
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tage den nye vækst- og udviklingsstrategi, mens vækstforum leverer udkast til
de erhvervs- og vækstrettede dele.
For det andet får strategierne et bredt sigte. Lovens formålsparagraf er udvidet, og alle temaerne fra den regionale udviklingsplan er med. Desuden får regionsrådene frihed til selv at inddrage områder, de mener er vigtige for udviklingen i deres region.
For det tredje fremgår det af lovudkastet, at kommunerne skal forholde sig til
den regionale vækst og udviklingsstrategi i relevante strategier, herunder strategierne for kommuneplanlægningen. Det er fint, men vi havde dog gerne set
en stærkere forankring i planloven.
Pjece om videndeling om sygehusbyggeri
Bestyrelsen bad på mødet den 20. august 2013 om at få en opdateret pjece om
vidensdelingsprojekterne til brug for en bredere kommunikation af samarbejdet mellem regionerne om de nye sygehusbyggerier. Pjecen blev omdelt og er
lagt på hjemmesiden.
Psykiatriudvalget
Lone Christiansen orienterede om forventningerne til psykiatriudvalgets rapport.
Resumé
2. Godkendelse af åbent referat af møde 30-08-2013 i Danske Regioners
bestyrelse, sagsnr. 13/1506
Bestyrelsen godkendte referatet.

Resumé
3. Generalforsamling 2014 - rammer, sagsnr. 13/1679
Bestyrelsen godkendte udkast til program for generalforsamling 2014, og at
der arrangeres en faglig konference kl. 13-17 dagen før generalforsamlingen.
Det blev endvidere besluttet, at skriftlig beretning, program og dagsorden udsendes på papir, mens alt øvrigt materiale vil være tilgængeligt elektronisk.
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Resumé
Danske Regioners Generalforsamling finder sted den 27. marts 2014 i Aalborg.
I lighed med de senere år forslås det, at den afvikles over én enkelt dag, og
med lignende rammer.
Som noget nyt foreslås det, at der den 26. marts 2014 vil være en faglig konference om eftermiddagen (ca. kl. ca. 13.00-17.00) for regionsrådsmedlemmerne med mulighed for at invitere gæster, der ikke deltager i generalforsamlingen.
4. Procedurer i bestyrelse og udvalg, sagsnr. 09/1757
Bestyrelsen drøftede procedurerne omkring dagsorden og referat samt principperne for åbne og lukkede punkter. Bestyrelsen besluttede, at fastholde nuværende principper og lade det være op til en ny bestyrelse at foretage eventuelle ændringer. Bestyrelsen fandt, at der for næste valgperiode bør lægges op
til en mere ensartet praksis for udvalgenes møder.
Bestyrelsen bad sekretariatet om at koordinere med KL i forhold til den nye
offentlighedslov og tilpasninger i forbindelse hermed.

Resumé
Der lægges op til en generel drøftelse af de nuværende procedurer i bestyrelse
og udvalg med henblik på kunne forelægge et forslag til eventuelle justeringer
for en ny bestyrelse efter valget.

5. Videndeling i sygehusbyggeri fremadrettet, sagsnr. 10/2458
Bestyrelsen var enig om, at det også fremadrettet er vigtigt, at regionerne videndeler og koordinerer centrale elementer i forhold til sygehusbyggerierne.
Bestyrelsen godkendte, at der på baggrund af bestyrelsens drøftelse, udarbejdes et oplæg vedr. den fremtidige organisering af videndelingsprojektet, til forelæggelse for bestyrelsen.
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Resumé
I forlængelse af bestyrelsens temadrøftelse om sygehusbyggeri den 30. august
2013, skal der tages stilling til, hvordan det fortsatte behov for videndeling,
koordination på tværs om udvikling af fælles projekter og innovation, imødekommes fremadrettet.
Det eksisterende projekt om videndeling i sygehusbyggeri udløber ved udgangen af 2013. Projektet har bidraget til identifikation af fælles udfordringer og
muligheder i relation til sygehusbyggerierne, og efterfølgende fælles videndeling og dialog, til gensidig gavn for regionerne. Der er fremadrettet et fortsat
behov for videndeling, tillige med et mere forpligtende samarbejde på tværs af
regionerne, der resulterer i konkrete løsninger, således at der opnås en optimal
udnyttelse af de potentielle gevinster, der følger af moderniseringen af sygehusstrukturen.
6. Tvang i psykiatrien 2012 - Status for 2. delmåling, sagsnr. 10/1448
Bestyrelsen godkendte, at Danske Regioner anmoder regionerne om en redegørelse for indsatsen for at nedbringe tvang, herunder at regionen beskriver sit
arbejde med at reducere anvendelsen af tvang med 20 procent, og at regionen
beskriver, hvordan regionen vil indfri målsætningen.
Psykiatriudvalgets rapport drøftes på et kommende møde.

Resumé
Danske Regioners formandsskab har efterlyst national handlingsplan for nedbringelse af tvang i psykiatrien. Med en national handlingsplan lægger formandsskabet op til at opkvalificere medarbejdere og ledelserne samt afprøve
alternativer til bæltefiksering. Disse elementer forventes tillige at indgå i anbefalingerne fra regeringens psykiatriudvalg.
Udmeldingen kommer på baggrund af den seneste statusmåling, der viser at
regionerne samlet set er langt fra at indfri målsætningen om at reducere fysisk
tvang med 20 procent i perioden 2011-2013.
Statusmålingen for 2012 viser, ligesom første statusmåling for 2011, at der er
betydelig variation i udviklingen på de udvalgte variable – bæltefiksering,
fastholdelse og beroligende medicin – ligesom der er meget stor variation
mellem regionerne. Det er på baggrund af statusmålingen vanskeligt at udlede
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egentlige tendenser i udviklingen. Det vil kræve analyser af mere regionalt og
lokalt funderede data. Statusmålingen viser, at den gennemsnitlige varighed
pr. bæltefiksering er steget 7 pct.
Som noget nyt giver den seneste patienttilfredsundersøgelse i psykiatrien et
indblik i patienternes oplevelser med tvang. Det fremgår, at personalets brug
af tvang overvejende foregår på en ordentlig måde. Patienterne har desuden et
overvejende positivt indtryk af både forudgående såvel som efterfølgende
samtaler.
Der er i 2012 bevilget 1,9 millioner kroner til forskning relateret til tvang. Det
er lige i underkantet af målsætningen på to millioner kroner og godt en halv
million kroner mindre end i 2011.

7. Regeringens vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger, sagsnr.
13/1559
Bestyrelsen tog orienteringen om regeringens vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger til efterretning og godkendte, at Danske Regioner vil fokusere
sin indsats i forhold til vækstplanen med udgangspunkt i de prioriteringer,
som regionerne har udstukket i det politiske oplæg ”Sund Vækst”.

Resumé
Regeringen har i juni 2013 lanceret en vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger. Vækstplanen skal bidrage til at skabe konkurrencedygtige vilkår for
danske virksomheder på sundheds- og velfærdsområdet, sådan at disse virksomheder kan skabe mere vækst og beskæftigelse. Vækstplanen har fire indsatsområder med tilsammen 27 initiativer. Flere af initiativerne går igen i
Danske Regioners politiske oplæg ”Sund Vækst”, som blev lanceret i april
2013. Danske Regioner vil fortsat have fokus på at komme i mål med initiativerne i ”Sund Vækst”, og vil derudover give særlig opmærksomhed til de initiativer i vækstplanen, som har en klar regional vinkel.
8. Anbefalinger fra Vækstteam for turisme og oplevelsesøkonomi,
sagsnr. 13/1075
Bestyrelsen godkendte, at Danske Regioner arbejder for, at der kommer en national strategi for udvikling af dansk turisme, men at der fortsat er en regional
forankring af turismeindsatsen. Der skal endvidere arbejdes for en samlet og
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styrket indsats for udvikling af kystturismen, en fortsat prioritering af erhvervsturismen, og at erhvervet inddrages i udviklingen af dansk turisme.
Resumé
Regeringens vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi afleverede sine
anbefalinger til regeringen den 27. juni 2013. Vækstteamet foreslår bl.a. to
nye modeller for organisering af den danske turismeindsats, der indebærer en
centralisering af dansk turisme. Regeringen forventes at komme med en
vækstplan for turisme i løbet af efteråret.
9. Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af regionsloven (regioners nedsættelse af stående udvalg uden dispensation),
sagsnr. 12/1561
Bestyrelsen godkendte høringssvaret.
Resumé
Økonomi- og Indenrigsministeriet har fremsendt høring vedr. udkast til forslag til lov om ændring af regionsloven. Lovforslaget indebærer, at regionerne
kan nedsætte stående udvalg uden som hidtil at indhente dispensation fra økonomi- og indenrigsministeren.

10. Høringssvar om ændring af sundhedsloven som opfølgning på evalueringen af kommunalreformen, sagsnr. 13/1086
Bestyrelsen godkendte høringssvaret.
Resumé
Danske Regioner har udarbejdet høringssvar om forslag til ændring af sundhedsloven som opfølgning på evalueringen af kommunalreformen.
Udkast til lovforslag har forinden været i høring i regionerne. Det fremgår af
høringssvaret, at Danske Regioner overordnet set kan støtte de foreslåede ændringer af sundhedsloven.
Med ændringerne får regionerne mulighed for at samarbejde med offentlige
myndigheder og private virksomheder om opgaver efter sundhedsloven. De
foreslåede ændringer sigter desuden på at styrke sundhedsaftalerne. Danske
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Regioner opfordrer til, at fristen for, hvornår praksisplanerne skal foreligge,
udskydes til den 1. september 2014.
Danske Regioner tager forbehold for eventuelle økonomiske konsekvenser af
lovudkastet.

11. Høringssvar vedr. lovforslag om reform af pædagoguddannelsen,
sagsnr. 12/1809
Bestyrelsen godkendte høringssvaret.
Resumé
Regeringen, Enhedslisten og Dansk Folkeparti blev i slutning af juni måned
enige om at reformere pædagoguddannelsen. Der er herefter sendt et lovforslag i høring, som skal danne ramme for reformen af pædagoguddannelsen.
I høringssvaret bliver der generelt givet udtryk for tilfredshed med reformen,
fordi den styrker pædagogernes specialisering. De bliver dermed bedre rustet
til at varetage indsatsen for borgeren i bl.a. regionale sociale tilbud og den regionale psykiatri. Der er kun bemærkninger til den del af forslaget, som handler om kompetencemål, udbud og dimensionering.

12. Landsplanredegørelse 2013, sagsnr. 12/996
Bestyrelsen godkendte høringssvaret, men bad om, at det blev skærpet i forhold til statens ansvar for bredbåndsdækning, og at der skal skabes vækst i hele landet.

Resumé
Miljøministeren har offentliggjort et forslag til Landsplanredegørelse 2013 til
brug for den regionale udviklingsplanlægning og kommuneplanlægningen.
Forslaget fokuserer særligt på klimatilpasning, byudvikling og grøn vækst.
I redegørelsen har regionerne fået en mere markant plads og rolle end i de foregående landsplanredegørelser, herunder rollen som vigtig aktør i forhold til
at skabe grøn vækst og grønne job.
I Danske Regioners udkast til høringssvar fremføres det blandt andet, at regionerne er tilfredse med at blive anerkendt som vigtige aktører på vækst- og
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udviklingsområdet, at redegørelsen mangler at beskrive grønne styrkepositioner og klimatilpasningstiltag, at regionernes landdistriktsindsats bør uddybes,
at det ses som et statsligt ansvar at sikre fuld bredbåndsdækning i hele landet,
og at regionernes indsats i forhold til effektiv regional infrastruktur og mobilitet bør beskrives.
13. Vurderingsgrundlaget for anbefalinger af KRIS til national ibrugtagning af lægemidler som standardbehandling, sagsnr. 12/558
Bestyrelsen drøftede sagen og afventer et notat fra KRIS om fremgangsmåden
i deres arbejde.
Resumé
Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS) vurderer,
hvorvidt ny medicin skal indføres som standardbehandling på de behandlende
sygehusafdelinger. KRIS foretager en faglig vurdering på baggrund af lægemidlets effekt og bivirkninger. Lægemiddeludgifterne er således ikke en del af
rådets vurderingsgrundlag.
Angående KRIS’ beslutning om ikke at anbefale lægemidlet Zaltrap og Xtandi
til national ibrugtagning, var der ligeledes tale om rent faglige vurderinger.
Sagen er rejst af Anne V. Kristensen.

14. Rapport fra Europarådets overvågningskomite, sagsnr. 12/1507
Bestyrelsen tog orienteringen om rapporten til efterretning.
Resumé
Europarådets overvågningskomite har udarbejdet udkast til en overvågningsrapport om Danmark. Rapporten fremhæver, at det lokale demokrati generelt
fungerer positivt i Danmark, og at Danmark i det store og hele overholder
principperne i Charteret om lokalt demokrati. Desuden er man tilfreds med
den aktive borgerinddragelse i politiske beslutningsprocesser. Omvendt beklager komiteen bl.a. regionernes begrænsede ansvarsområder og den manglende ret til skatteopkrævning. Derfor anbefaler man Ministerkomiteen at opfordre de danske myndigheder til at revidere regionernes ansvarsområder
og overveje at give regionerne skatteopkrævningsret eller i det mindste give
dem mulighed for egne specifikke finansielle ressourcer.
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15. Produktivitetskommissionens rapport om den offentlige sektor,
sagsnr. 12/1683
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Resumé
Produktivitetskommissionens har den 9. september 2013 offentliggjort sin
tredje analyserapport, der omhandler den offentlige sektor. Kommissionen er
samtidig kommet med en række anbefalinger.

16. Orienteringer om emner på EU-dagsordenen, sagsnr. 13/1506
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Resumé
Følgende er en status på aktuelle EU emner, der er omfattet af bestyrelsens
prioriteringer for foreningens europapolitiske arbejde. De syv emner, der er
medtaget denne gang, skal alle vedtages på Regionsudvalgets plenar den 8.-9.
oktober 2013. PRJ, sag nr. 2009/1908.

17. Næste møde, sagsnr. 13/1506
Bestyrelsen besluttede at aflyse det planlagte møde fredag den 1. november
2013 kl. 10.30 og i stedet afholde skriftlig votering i forhold til relevante
punkter, herunder 1. behandlingen af budgettet.
Resumé
18. Eventuelt, sagsnr. 13/1506
Resumé
-

